
  

  
    
 

ประกาศองคการบริหารสวนตำบลทุงโพธิ์ 
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเปนพนักงานจาง  

---------------------------------- 

ดวยองคการบริหารสวนตำบลทุงโพธิ์ มีความประสงคจะรับสมัครบุคคลเพ่ือสรรหาและ
เลือกสรรเปนพนักงานจางตามภารกิจ จำนวน 1 ตำแหนง 2 อัตรา มาปฏิบัติงานในองคการบริหารสวนตำบล
ทุงโพธิ์ เพ่ือใหการปฏิบัติราชการ มีความคลองตัว เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งข้ึน  

จึงอาศัยอำนาจตามความในขอ ๑๘ และขอ ๑๙ ของประกาศคณะกรรมการพนักงานสวน
ตำบลจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑเก่ียวกับพนักงานจาง ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2547 ประกาศ 
รับสมัครบุคคลเพ่ือการสรรหาและเลือกสรรเปนพนักงานจาง โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

1. ตำแหนงที่รับสมัคร 
สังกัด กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จำนวน  1 ตำแหนง  ดังนี้ 
      - ตำแหนง ผูดูแลเด็ก (ทักษะ) จำนวน 2 อัตรา 

2. คุณสมบัติท่ัวไปของผูมีสิทธิสมัคร 
2.1  คุณสมบัติท่ัวไป 
        ผูสมัครสอบคัดเลือกที่จะไดรับการจางเปนพนักงานจาง ตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะ

ตองหาม  ดังตอไปนี้ 
        2.1.๑  มีสัญชาติไทย 

2.1.๒  มีอายุไมต่ำกวา  ๑๘  ป  และไมเกิน  ๖๐  ป 
2.1.3  ไมเปนบุคคลลมละลาย 
2.1.4  ไมเปนผูมีกายทุพพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได  ไรความสามารถหรือ 

จิตฟนเฟอนไมสมประกอบ  หรือเปนโรคตามท่ีกำหนดไวในประกาศกำหนดโรคที่เปนลักษณะตองหามเบื้องตน
สำหรับพนักงานสวนตำบล 

2.1.๕  ไมเปนผูดำรงตำแหนงทางการเมือง  กรรมการพรรคการเมือง  หรือเจาหนาที่ใน 
พรรคการเมือง 

2.1.๖  ไมเปนผูดำรงตำแหนงผูบริหารทองถิ่น  คณะผูบริหารทองถ่ิน  สมาชิกสภาทองถ่ิน 
2.1.๗  ไมเปนผูเคยตองรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุด  ใหจำคุกเพราะกระทำความผิด

ทางอาญา เวนแตเปนโทษสำหรับความผิดท่ีไดกระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
2.1.๘  ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก  ปลดออก หรือไลออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ

หนวยงานอื่นของรัฐ 
2.1.๙  ไมเปนขาราชการหรือลูกจางของสวนราชการ  พนักงานหรือลูกจางของหนวยงานอื่น

ของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจางของราชการสวนทองถิ่น ในวันทำสัญญาจางเปนพนักงานจางตาม
ภารกิจ ขององคการบริหารสวนตำบลทุงโพธิ ์ 
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    ๒.๒  คุณสมบัติความรูความสามารถท่ัวไปและความรูเฉพาะตำแหนง 
ผูสมัครสอบจะตองเปนผูมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหนงตามที่คณะกรรมการพนักงาน

สวนตำบลจังหวัดนครศรีธรรมราช กำหนดไวแตละตำแหนง แนบทายประกาศรับสมัครสอบ (ผนวก  ก) 

 3.  วัน เวลา สถานที่รับสมัครสอบ และกำหนดสอบเพื่อการสรรหาและเลือกสรร 

  3.1 กำหนดวันรับสมัคร ใหยื่นใบสมัครดวยตนเอง (ในวันรับสมัคร) ตั้งแตวันพุธ ที่ 10 
มิถุนายน 2563 ถึงวันพฤหัสบดี ที่ 18 มิถุนายน 2563 ณ ที่ทำการองคการบริหารสวนตำบลทุง
โพธิ์ อำเภอจุฬาภรณ  จังหวัดนครศรีธรรมราช ตั้งแตเวลา 08.30 – 16.30 น. เวนวันหยุดราชการ 

3.2 ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิสอบ ในวันศุกรที่ 19 มิถุนายน 2563 ณ ที่ทำการ
องคการบริหารสวนตำบลทุงโพธิ์ อำเภอจุฬาภรณ  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

3.๓ กำหนดสอบคัดเลือก ในวันอังคารที่ 23 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 - 16.00 น.  
ณ ที่ทำการองคการบริหารสวนตำบลทุงโพธิ์ อำเภอจุฬาภรณ  จังหวัดนครศรีธรรมราช    

3.4 ประกาศขึ้นบัญชีผูไดรับการเลือกสรรเปนพนักงานจาง ในวันศุกร ท่ี 26 
มิ ถุนายน  2563 ณ ที่ทำการองคการบริหารสวนตำบลทุ งโพธิ์  อำเภอจุฬาภรณ  จั งหวัด
นครศรีธรรมราช    

 
        4.  หลักเกณฑและเอกสารหลักฐานท่ีตองนำมาย่ืนพรอมใบสมัคร 

  4.1 ผูสมัครตองยื่นใบสมัครดวยตนเอง โดยกรอกรายละเอียดในใบสมัครใหถูกตองและ
ครบถวน พรอมทั้งนำเอกสารฉบับจริงและสำเนารับรองถูกตอง อยางละ 1 ชุด มายื่นในวันรับสมัคร 
ดังตอไปนี้ 

(1)  สำเนาวุฒิการศึกษา  
  (2)  สำเนาทะเบียนบาน 

(3)  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 
(4) สำเนาใบรับรองผานเกณฑทหาร (สด.๘, สด. ๔๓ เฉพาะเพศชาย) 
(5) ใบรับรองแพทย ที่แสดงวาไมเปนโรคที่ตองหามตามคณะกรรมการกลางพนักงานสวน

ตำบลกำหนด  ซึ่งออกไมเกิน 1 เดือน นับตั้งแตวันตรวจรางกาย 
(6) รูปถายหนาตรงไมสวมหมวกและไมใสแวนตาดำขนาด  1 นิ้ว  หรือ  ¾  ซม. ถายครั้ง

เดียวกันไมเกิน 6 เดือน  จำนวน 3 รูป  และใหผูสมัครเขียนชื่อ – สกุล ตำแหนงที่สมัคร
สอบไวดานหลังรูปถายทุกรูป 

(7) เอกสารอื่นๆ เชน  หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ  ชื่อสกุล  (ถามี) 
(8) คาธรรมเนียมการสมัคร   100   บาท        

4.2 หลังตรวจสอบภายหลังวาผูสมัครสอบรายใดมีคุณสมบัติไมครบถวนตามที่กำหนด 
คณะกรรมการพนักงานสวนตำบลจังหวัดนครศรีธรรมราช จะถือวาเปนผูขาดคุณสมบัติในการสมัคร
เพ่ือการสรรหาและเลือกสรรหรือถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีผูไดรับการสรรหาและเลือกสรรไดและไมมี
สิทธิไดรับการจางเปนพนักงานจาง 

 5.  วิธีการสรรหาและเลือกสรร 
ผูสมัครตองไดรับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑการประเมิน ตามรายละเอียดใน

ภาคผนวก ก แนบทายประกาศนี ้
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6.  อัตราคาตอบแทน 

ผูสมัครสอบตำแหนงใดจะตองเปนผูมีคุณสมบัติเฉพาะตำแหนงนั้น ตามบัญชีลักษณะงาน 
คุณสมบัติเฉพาะตำแหนงสำหรับตำแหนง และอัตราคาตอบแทนของพนักงานจาง แนบทายประกาศนี ้

7.   เกณฑการตัดสิน 
      7.1 การตัดสินวาผูใดเปนผูผานการเลือกสรร ใหถือเกณฑวาตองเปนผูสอบไดคะแนนในแตละ

ภาคไมนอยกวารอยละหกสิบ โดยผูที่ผานเกณฑการทดสอบขอเขียนจะตองไดไมนอยกวารอยละ 60 จึงจะมี
สิทธิเขาไปทดสอบความสามารถเหมาะสมสำหรับตำแหนง (สัมภาษณ)   
       7.2 การข้ึนบัญชีผูผานการเลือกสรรจะเรียงลำดับจากผูท่ีสอบไดคะแนนรวมสูงสุดตามลำดับ ใน
กรณีท่ีมีผูเลือกสรรไดคะแนนเทากัน ผูไดคะแนนความรูภาคขอเขียนมากกวาจะเปนผูผานการเลือกสรร ถาหาก 
เทากันอีก จะถือเอาผูที่ไดคะแนนคุณลักษณะอ่ืนๆ ของบุคคลมากกวาเปนผูผานการเลือกสรร ถายังไดคะแนน
เทากันอีกใหถือเอาผูที่ไดรับเลขประจำตัวสอบกอนเปนผูอยูในลำดับที่สูงกวาเปนผูผานการเลือกสรร 

8.  การขึ้นบัญชผีูไดรับการสรรหา 
   8.๑ บัญชีผูไดรับการสรรหาได ใชไดไมเกิน ๑ ป นับแตวันข้ึนบัญชี แตถามีการสอบสรรหา 
อยางเดียวกันนั้นอีก และไดข้ึนบัญชีผูไดรับการสรรหาไดใหม บัญชีผูไดรับการสรรหาไดครั้งนี้ใหเปนอันยกเลิก  
   8.๒ ผูที่ข้ึนบัญชีผูไดรับการสรรหาได ถามีกรณีอยางใดอยางหนึ่งดงัตอไปนี้ ใหเปนอันยกเลิกการ
ขึ้นบัญชีผูไดรับการสรรหาได คือ 
  (๑) ผูนั้นไดขอสละสิทธริับการบรรจุและแตงตั้งในตำแหนงท่ีสอบได 
  (๒) ผูนั้นไมมารายงานตัว เพ่ือรับการบรรจุแตงตั้งภายในเวลาที่กำหนด เวนแตมีเหตุจำเปน
และแจงใหทราบกำหนดเวลาลวงหนาไมนอยกวา ๑๐ วัน 

   9.  การทำสัญญาจางผูผานการเลือกสรร   
                   ผูไดรับการสรรหาและเลือกสรร จะไดรับการจางตามลำดับที่ข้ึนบัญชีผูไดรับการสรรหาและ 
เลือกสรรไดในแตละตำแหนง ทั้ งนี้ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานสวนตำบลจังหวัด
นครศรีธรรมราช 

องคการบริหารสวนตำบลทุ งโพธิ์  ดำเนินการสรรหาและเลือกสรรดังกลาวในรูปของ
คณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพ่ือปฏิบัติงานโดยยึดหลัก “สมรรถนะ” ใหเกิดความ 
เปนธรรมเสมอภาค เปนสำคัญ 

จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน 

   ประกาศ  ณ  วันที่ 1 มิถุนายน  พ.ศ. 2563 

 

 

             (นายสุชาติ  เกิดศิริ) 
          องคการบริหารสวนตำบลทุงโพธิ ์
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  ภาคผนวก  ก. 
แนบทายประกาศองคการบริหารสวนตำบลทุงโพธิ์ ลงวันท่ี      มิถุนายน 2563 

เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเปนพนักงานจาง 
 

 
สังกัดกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ตำแหนง ผูดูแลเด็ก (ทักษะ) 
ประเภท พนักงานจางตามภารกิจ 

หนาที่และความรับผดิชอบ 
รับผิดชอบเปนผูชวยครผููดูแลเด็กปฏิบัติหนาที่ในศูนยพัฒนาเด็กเล็กกอนเกณฑ ดูแลความ

เรียบรอย ความปลอดภัยของเด็กเล็ก สอนใหความรูเบ้ืองตนแกเด็กกอนประถมศึกษา และปฏิบัติหนาที่อ่ืนที่
ไดรับมอบหมายจากผูบังคบับัญชา 

ลักษณะงานที่ปฏบิัต ิ
ชวยดูแลเลี้ยงดูเด็ก จัดกิจกรรมสงเสริมใหเด็กมีพัฒนาการที่เหมาะสมกับวัย มีความเสียสละ 

มีความรับผิดชอบตอหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย ปฏิบัติงานดวยความรัก ความออนโยน  มีความอดทนตองาน
หรือตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย เปนผูดูแลเด็ก เลี้ยงดูเด็กปฏิบัติหนาที่ในศูนยพัฒนาเด็กเล็กกอนเกณฑ ให
ความรูแกเด็ก โดยการสอนใหเด็กรูจักชวยเหลือตนเองได ดูแลความเรียบรอย และความปลอดภัยของเด็กใน
ขณะที่อยูในความรับผิดชอบของผูดูแลเด็ก 

คุณสมบัติเฉพาะตำแหนง 
1. มีคุณวุฒิวุฒิการศึกษาไมต่ำกวาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขาหรือสูงกวา 
2. มีทักษะเฉพาะบุคคลที่จะตองเปนผูมีความรู ความสามารถ และทักษะในงานที่จะปฏิบัติ 

ไมต่ำกวา 5 ป และทักษะของบุคคลดังกลาว จะตองสามารถพิสูจนใหเห็นถึงความมีทักษะในงานนั้นๆ โดยมี
หนังสือรับรองการทำงานจากนายจาง หรือหนวยงาน ซึ่งระบุถึงลักษณะงานที่ไดปฏิบัติ หรือมีการทดสอบ
ทักษะเฉพาะบุคคลดวยการทดลองปฏิบัติ และ 

3. มีความรู ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติหนาที่ 
4. ไมเปนผูประพฤติเสื่อมเสีย หรือบกพรองในศลีธรรมอันดี 
5. มีสุขภาพรางกายแข็งแรง 
6. มีสุขภาพจิตดี ตองไมเปนผูวิกลจริต หรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ 
7. มีระดับวุฒิภาวะและบุคลิกลักษณะเหมาะสมท้ังทางดานจิตใจ อารมณ สังคม มีความ

ตั้งใจจะปฏิบัติงานดวยความรัก 
8. เปนผูท่ีมีความรักเด็ก มีอุปนิสัยสุขุมเยือกเย็น และมีความขยันอดทน   

อัตราคาตอบแทน 
  ไดรับคาตอบแทนรายเดือนๆ ละ 9,400.- บาท  คาครองชีพชั่วคราว  2,000.- บาท.- 

ระยะเวลาการจาง 
พนักงานจางทั่วไป มีกำหนดทำสัญญาจางไมเกินคราวละ 4 ป โดยจะพิจารณาตอสัญญาจาง

สำหรับผูที่มีผลการปฏิบัติงานดี มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานเหมาะสมตามระเบียบ
หลักเกณฑของทางราชการและขององคการบริหารสวนตำบล 
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    หลักเกณฑและวิธีการคัดเลือก 

   (๑) ทดสอบความรูความสามารถท่ัวไป (ภาค ก) (10๐ คะแนน)   
        - ความรูเก่ียวกับองคการบริหารสวนตำบล   
          - ความรูเก่ียวกับการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 
    - ความสามารถในการใชภาษาอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที่ 
             - พระราชบัญญัตสิภาตำบลและองคการบริหารสวนตำบล พ.ศ. ๒๕๓7 (แกไขเพิ่มเติม
จนถึงปจจุบัน)  

  - พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจใหแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น 

  - ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี วาดวยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และแกไขเพ่ิมเติมจนถึง
ปจจุบัน   

   (2)  ทดสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหนง (ภาค ข) (100 คะแนน) 
  - ความรูเก่ียวกับการปฏิบัติหนาที่ของศนูยพัฒนาเด็กเล็ก 

   - ความรูเรื่องหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัว รัชกาลท่ี 9 

  - ความรูเรื่องการจัดการความรู 
  - ความรูเรื่องระบบการจัดการองคกร 
  - ความรูเก่ียวกับเหตุการณปจจุบันในเรื่องตางๆ 
  - ประกาศ ก.อบต. เรื่อง หลักเกณฑเก่ียวกับพนักงานจาง พ.ศ. 2547 และที่แกไขเพ่ิมเติม

จนถึงปจจุบัน 
  - พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ 

      (3) ทดสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหนง (ภาค ค) (100 คะแนน) 
            - สอบสัมภาษณ โดยพิจารณาความเหมาะสมกับหนาที่ จากประวัติสวนตัว ประวัติการศึกษา 
ประวัติการทำงาน และพฤติกรรมที่ปรากฏทางอื่นของของผูเขาสอบ ทั้งนี้อาจใชวิธีอ่ืนใดก็ไดเพ่ือพิจารณาความ
เหมาะสมในดานตางๆ เชน ความรูที่อาจใชประโยชนในการปฏิบัติงานในหนาที่ 

.......................................................... 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


